


ตั้งไว ผลงาน ตามโครงการ ใชจริง

อบรมพัฒนาทักษะการทําแผลกดทับและแผล

เรื้อรังสําหรับพยาบาลจํานวน32คนแบงเปน 2 รุน

คาอาหารวาง 32 คนละ 25 บาท 32 คน  800.00

คาวิทยากรบรรยาย 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 2 

รุน
 1,200.00

คาวิทยากรฐานปฏิบัติจํานวน 1.5  ชั่วโมงชั่วโมง

ละ 200  บาท จํานวน 2  คน 2 รุน
 1,200.00

รวม 32 คน  3,200.00

อบรมการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานสําหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอบรม 2 รุนๆละ 

50 คน  รุนละครึ่งวันบาย

*คาอาหารวาง 100 คนละ 25 บาท 100 คน  2,500.00

*คาวิทยากรบรรยาย 1 ชั่วโมงๆละ 300 บาท 2

รุน
 600.00

*คาวิทยากรฐานปฏิบัติจํานวน 2  ชั่วโมงชั่วโมง

ละ 200  บาท จํานวน 3  คน 2 รุน
 2,400.00

รวม 100 คน  5,500.00

ขอยกเลิก จัดโครงการไมไดอยู

ในชวงการโควิด-19

ขอยกเลิก จัดโครงการไมไดอยู

ในชวงการโควิด-19

โครงการที่ 1  โครงการการดู

แผลกดทับและแผลเรื้อรัง

สําหรับพยาบาล

โครงการที่  2   โครงการการ

ชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลาย

สรุปผลการดําเนินงานโครงการรพ.ในปงบ 2563

โครงการ  กิจกรรม
คาเปาหมาย งบประมาณ(บาท)

การบรรลุตัวชี้วัด ปญหา/อุปสรรค



 จิตอาสามาชวยปฎิบัติงานในคลินิก ARV

-คาพาหนะจิตอาสาชวยปฏิบัติงานในคลินิก 

ARVคนละ 60 บาทx 8 คนx 12 เดือน

ต.ค.-62 8 คน 8  480.00 480

พ.ย.-62 8 คน 8  480.00 480

ธ.ค.-62 8 คน 8  480.00 480

ม.ค.-63 8 คน 8  480.00 480

ก.พ.-63 8 คน 6  480.00 360

มี.ค.-63 8 คน 6  480.00 360

เม.ย.-63 8 คน 8  480.00 480

พ.ค.-63 8 คน 8  480.00 480

มิ.ย.-63 8 คน 8  480.00 480

ก.ค.-63 8 คน 8  480.00 480

ส.ค.-63 8 คน  480.00

ก.ย.-63 8 คน  480.00

รวม 96 คน  5,760.00

.กิจกรรม "แปรงแหงคุณภาพ" หลังอาหาร

กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

 - คาชุดสาธิตการดูแลสุขภาพชองปากชุดละ 30

 บาท จํานวน 350 ชุด
350 350  10,500.00 10500

ผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 100

 - คาปายโครงการ มรู/ปฏิบัติแปรง 350  450.00 450

 - คาปายทันตสุขศึกษา 4 แผนๆละ 300 บาท  1,200.00 1200

 - คาจางถายเอกสารแบบตอบรับการอบรม

จํานวน 350 ชุดๆละ 1 บาท
350  350.00 350

 - คาเลมสรุปโครงการ 1 เลม  200.00 200

รวม  12,700.00 12700

โครงการที่ 3  พัฒนาศักยภาพ

จิตอาสาทํางานดานเอดส

โครงการที่ 4 โครงการ

เครือขายเด็กรองกวางฟนดี 

ประจําปงบประมาณ 2563



จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจคัดกรอง

พัฒนาการเด็ก

1. เด็กที่มีชวงอายุ 

9, 18, 30 และ 42 

เดือนในเขตตําบล

รองเข็มไดรับการ

ตรวจคัดกรอง

พัฒนาการโดยใช

แบบการเฝาระวัง

และสงเสริม

พัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย (DSPM) 

จํานวน 120 คน 

พบวา เด็กมี

พัฒนาการสมวัย

ครั้งแรก 81 คน 

เด็กมีพัฒนาการ

สงสัยลาชา 39 คน

คิดเปนรอยละ 

32.50 หลังการ

กระตุนภายใน 30 

วันพบวา มีเด็ก

พัฒนาการสมวัย

หลังกระตุน 36 คน 

และเด็กมีพัฒนาการ

ไมสมวัย 3 คน 

 

๑.  การสงเสริมพัฒนาการเด็ก 

จากการตรวจคัดกรองพัฒนาการ

เด็กและการสอบถามผูปกครอง

พบวา ในกลุมเด็กที่มีผูดูแลหรือผู

เลี้ยงดูที่เปนผูสูงอายุ มักไมไดรับ

การสงเสริมหรือกระตุนพัฒนาการ

เด็กตามวัย พอ แมเด็กไปทํางาน

ตางจังหวัด ฝากใหยา ยายเปน

ผูสูงอายุเลี้ยงดู บางรายอายุมาก 

มีโรคประจําตัว เศรษฐกิจไมดี 

ตองทํามาหากิน มีเวลาดูแล

ลูกหลานนอย และในปจจุบันการ

เลี้ยงดูเด็กโดยนําเทคโนโลยี

ทันสมัยมาใช เชน smart phone

 ทําใหเด็กมีพัฒนาการลาชาและ

มีปญหาดานพฤติกรรมเพิ่มขึ้น

โครงการที่ 5 โครงการ

สงเสริมพัฒนาการและ

เสริมสรางการเรียนรูดูแล

สุขภาพเด็ก 0-5 ป ต.รองเข็ม 

อ.รองกวาง จ.แพร ประจําป

งบประมาณ 2563



 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆละ 25 บาท

 จํานวน 100 คน

100 100  2,500.00 2500

2. เด็กอายุ 0-5 ปใน

เขตตําบลรองเข็มมี

จํานวนทั้งหมด 180

 คน ไดรับการชั่ง

น้ําหนักและวัด

สวนสูงจํานวน 163

 คน คิดเปนรอยละ 

90.56 และพบวา

เด็ก 0-5 ป สูงดีสม

สวนจํานวน 109 คน

 คิดเปนรอยละ 

66.87 (ตามตัวชี้วัด

รอยละ 60) ในเด็ก

ที่มีภาวะโภชนาการ

ปกติไดรับการชั่ง

น้ําหนักและวัด

สวนสูงทุก 3 เดือน 

และในเด็กที่มีภาวะ

โภชนาการนอยกวา

เกณฑ/เตี้ย/ผอม 

ไดรับนมยูเอชทีรส

จืดจํานวน 15 คนๆ

ละ 1 หีบไดรับการ

ติดตามภาวะ

2. เด็กที่มีภาวะโภชนาการ

คอนขางมาก และมากเกินเกณฑ 

เนื่องจากพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก

 เศรษฐกิจ สังคมเปลี่ยนไป ทําให

มีการบริโภคอาหารเกินความ

จําเปนของรางกาย เกิดการสะสม

ของไขมัน และขาดการออกกําลัง

กาย และในเด็กที่มีภาวะ

โภชนาการนอยกวาเกณฑ 

คอนขางนอย พบวามีโรค

ประจําตัว เชน หอบหืด คลอด

กอนกําหนด แตมีบางรายเกิด

จากการเลี้ยงดู เนื่องจากเด็กไม

ยอมกินอาหาร กินนอย กิน

อาหารที่ไมมีประโยชน บาง

ครอบครัวมีฐานะยากจน

  

    

  

 



 -คาจางถายเอกสารในการตรวจคัดกรอง

พัฒนาการเด็ก จํานวน 100 ชุดๆละ 5 บาท

100 100  500.00 500

3.จัดอบรมเรื่องการ

เสริมสรางการ

เรียนรูดูแลสุขภาพ

เด็ก 0-5 ป 

(โรงเรียน พอ แม 

เพื่อลูกรัก) 

ผูปกครองเด็ก 0-5 

ป และอสม.ต.รอง

เข็มจํานวน 150 คน

 มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู แสดงความ

คิดเห็นของ

ผูปกครองเด็กใน

เรื่องการคัดกรอง

และสงเสริม

พัฒนาการเด็ก 0-5 

ปตามคูมือเฝาระวัง

และสงเสริม

พัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย (DSPM) 

กิจกรรมโรงเรียนพอ

แมเพื่อลูกรัก"

สุขภาพดี สมองดี 

อารมณดี มี

นวัตกรรม/ความตอเนื่องของ

โครงการที่ตองการใหเกิดขึ้น

  

    

  

 



 จัดอบรมเรื่องการเสริมสรางการเรียนรูดูแล

สุขภาพเด็ก 0-5 ป (โรงเรียน พอ แม เพื่อลูกรัก)

๑.  เด็ก 0-5 ปทุกคนตองไดรับ

การตรวจคัดกรองพัฒนาการ 

เมื่อพบความผิดปกติตั้งแตแรกเริ่ม

 สามารถสงเสริมและกระตุน

พัฒนาการ เพื่อลดอัตราเสี่ยงตอ

การเกิดโรคและความผิดปกติที่

เปนปญหาตอการเติบโตและ

พัฒนาการเด็ก

 -คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 70บาท จํานวน 

150 คน

150  10,500.00 10500

๒.  การติดตามภาวะโภชนาการ

และการสงเสริมภาวะโภชนาการ

ผิดปกติในเด็ก 0-5 ป เพื่อติดตาม

การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโต

 ทําใหสามารถสงเสริมการ

เจริญเติบโต หรือปองกันไมให

เกิดปญหาดานโภชนาการได

 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 25 บาท

 จํานวน 150 คน
150  7,500.00 7500

-คาจางถายเอกสารในการอบรม จํานวน 150 

ชุดๆละ 10 บาท
 1,500.00 1500

ขอเสนอแนะ

  

    

  

 



 เด็กที่มีภาวะโภชนาการนอยกวาเกณฑ/เตี้ย/

ผอม ไดรับการสงเสริมโภชนาการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และ

ชุมชนเปนแหลงที่มีความสําคัญ

ในการมีสวนรวมในการดูแลเด็ก 

0-5 ป มีการสงตอเด็กที่มีปญหา

ดานพัฒนาการและโภชนาการ

ใหแกชุมชน เพื่อใหไดรับการ

แกไขปญหาอยางตอเนื่อง

คานมยูเอชทีรสจืดสําหรับเด็กที่มีภาวะ

โภชนาการนอยกวาเกณฑ/เตี้ย/ผอมจํานวน 15 

หีบๆละ 330 บาท
 4,950.00 4950

คาจางถายเอกสารและเขาเลมสรุปโครงการ

จํานวน 1 เลมๆละ 200 บาท
 200.00 200

รวม  27,650.00 27650

  

    

  

 



1.อบรมใหความรูหญิงมีครรภ/สาม/ีญาติไดรับ

ความรู ในการปฏิบัติตนตามโครงการโรงเรียน

พอแม 1วัน

1.หญิงตั้งครรภ/

สาม/ีญาติไดรับ

ความรูในการปฏิบัติ

ตนตามโครงการ

โรงเรียนพอแม 40 

ราย

1. สามีหญิงตั้งครรภบาง

คนทํางานตางจังหวัด ทําใหไม

ไดมาคลินิกฝากครรภเพื่อรับการ

สอนการปฏิบัติตัวตามโครงการ

โรงเรียนพอแม

คาอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 70 บาท

40 40  2,800.00 2800

2.หญิงตั้งครรภ/

หญิงหลังคลอดไดรับ

เกลือเสริมไอโอดีน

ทุกราย  40 ราย

2.หญิงตั้งครรภบางคนทํางาน

ตางจังหวัดมาฝากครรภใกล

คลอดทําใหไมไดรับการสอนการ

ปฏิบัติตัวตามโครงการโรงเรียน

พอแม

คาอาหารวาง2มื้อๆละ25 บาทจํานวน 40 คน

40 40  2,000.00 2000

3.หญิงตั้งครรภที่มี

ภาวะทุลโภชนาการ

หรือน้ําหนักต่ํากวา

เกณฑไดรับอาหาร

เสริมทุกราย 13 ราย

3.หญิงตั้งครรภบางคนขาดความ

ตระหนักและไมเห็นความสําคัญ

ของการฝากครรภทั้งๆที่ทราบวา

ตั้งครรภแตมาฝากครรภหลัง 12 

สัปดาห แมจะไดรับการติดตาม

จาก อสม.

คาเอกสารในการอบรม40ชุดๆละ 10 บาท

40 40  400.00 400

4หญิงหลังคลอดที่มี

ภาวะทุลโภชนาการ

หรือน้ําหนักต่ํากวา

เกณฑไดรับอาหาร

เสริมทุกราย 8 ราย

โครงการที่ 6โครงการฝาก

ครรภไว สายใยรักเพื่อพัฒนา

งานอนามัยแมและเด็กแบบ

องครวม ต.รองเข็มป 2563



2.ใหหญิงตั้งครรภ/หญิงหลังคลอดที่มีภาวะทุพ

โภชนาการไดรับอาหารเสริมโปรตีนสูง

5.ใหความรูแก

สมาชิกชมรม

อนามัยแมและเด็ก 

จํานวน 132 คน

นวัตกรรม

คาอาหารเสริมโปรตีนสูงสําหรับหญิงตั้งครรภ12

 หีบๆละ330 บาท

 3,960.00 3960

6.ชาย/หญิงวัยรุน

ไดรับความรูในการ

วางแผนครอบครัว/

การปองกันการ

ตั้งครรภในวัยรุน 

จํานวน 50 ราย

1.มีกลุมชมรมอนามัยแมและเด็ก

เพื่อชวยเหลือสมาชิกดวยกัน มี

การติดตามเยี่ยมบานในระแว

กรับผิดชอบ

คาอาหารเสริมโปรตีนสูงสําหรับหญิงหลังคลอด

ที่มีภาวะทุพโภชนาการ12 หีบๆละ330 บาท  3,960.00 3960

2.มีการสนับสนุนงบประมาณ

อยางตอเนื่อง เพื่อใหโครงการ

ดําเนินการอยางตอเนื่อง

3.หญิงตั้งครรภ/หญิงหลังคลอดไดรับสาร

ไอโอดีนขณะตั้งครรภ

3.โรงพยาบาลผานเกณฑการ

ประเมินโรงพยาบาลอนามัยแม

และเด็ก

คาเกลือเสริมไอโอดีนจํานวน 100 กกๆละ 15 

บาทใหหญิงตั้งครรภ/หญิงหลังคลอดทุกคน
100 100  1,500.00 1500

คาคูมือในการปฎิบัติตัวหลังคลอด25เลมๆละ20

บาท
 500.00 500

คาคูมือในการเลี้ยงลูกดวยนมแม25เลมๆละ20

บาท
 500.00 500

4.ประชุมชี้แจง/ใหความรูแกสมาชิกชมรม

อนามัยแมและเด็กจํานวน132คนจํานวนครึ่งวัน

คาอาหารวางสําหรับสมาชิกชมรมอนามัยแมและ

เด็ก1มื้อๆละ25 บาทจํานวน 132 คน
132 132  3,300.00 3300

 

 

  



คาเอกสารในการอบรม132ชุดๆละ 10 บาท 132 132  1,320.00 1320

5.ประชุมชี้แจงใหความรูแกชาย/หญิงวัยรุน ใน

เขตต.รองเข็มเรื่องการวางแผนครอบครัว/การ

ปองกันการตั้งครรภในวัยรุน50คน1วัน

คาอาหารกลางวัน ชาย/หญิงวัยรุน จํานวน 50 

คนๆละ70บาท
50 50  3,500.00 3500

คาอาหารวาง สําหรับชาย/หญิงวัยรุน จํานวน 

50 คนๆละ2มื้อๆละ25 บาท
50 50  2,500.00 2500

คาเอกสารในการประชุมชาย/หญิงวัยรุน จํานวน

 50 คนๆละ10 บาท
50 50  500.00 500

คาถายเอกสารและเขารูปเลมสรุปโครงการ 1

เลมๆละ200บาท
 200.00 200

รวม  26,940.00 26940

 

 

  



1.ประชุมชี้แจง อสม. ในเรื่ององคความรู 

วัตถุประสงคโครงการ เพื่อเปนแนวทางการคัด

กรอง โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงใน

ประชาชนกลุมเสี่ยงดวยวาจา 7 ขอ

1.ประชาชนอายุ 35

 ปขึ้นไปไดรับการ

คัดกรองเบาหวาน

ตามมาตรฐาน รอย

ละ 96.35

นวัตกรรม

 - คาอาหารวาง 1 มื้อๆละ 25 บาท จํานวน 

132 คน เปนเงิน  3,300 บาท

132 132  3,300.00 3300

2.ประชาชนอายุ 35

 ปขึ้นไปไดรับการ

คัดกรองความดัน

โลหิตสูงตาม

มาตรฐาน รอยละ 

95.55

1.จัดทําโครงการแผนงานเพื่อ

ขอรับสนับสนุนในปถัดไป

- คาจางถายเอกสารในการตรวจคัดกรอง จํานวน

 2,013 ชุดๆละ 1 บาท     เปนเงิน 2,013 บาท

 2,013.00 2013

3.ตรวจพบผูปวย

เบาหวานรายใหม  

ป 2561  12 คน ป 

2562  19 คน ป 

2563 17 คน

2.อสม.ชวยประชาสัมพันธ

ประชาชนในเขตรับผิดชอบของ

ตนเอง ใหเกิดความตระหนักและ

เห็นความสําคัญในการตรวจ

สุขภาพประจําป มีการเจาะเลือด

ปลายนิ้วเพื่อหาระดับน้ําตาลใน

เลือด วัดความดันและจัดอบรม

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยงที่

คัดกรองได

โครงการที่ 7 โครงการรักษ

สุขภาพและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ ลดกลุม

เสี่ยงเบาหวานและความดัน

โลหิตสูง ประจําป 2563



- คาวัสดุอุปกรณในการตรวจคัดกรองเบาหวาน

(1 กลองมี 100 ชิ้น) จํานวน 19 กลองๆละ 

668.75 บาท  เปนเงิน 12,706.25    บาท
 12,706.25 12706.25

4.ตรวจพบผูปวย

ความดันโลหิตสูง

รายใหม  ป 2561  

52 คน ป 2562  38

 คน ป 2563 24 คน

3.กลุมเสี่ยงที่มีความดันโลหิต 

มากกวา 140/90 มม.ปรอท 

ไดรับการวัดความดันที่บานเปน

เวลา 7 วัน ถายังสูง  มากกวา 

140/90 มม.ปรอท สงตอพบ

แพทยเพื่อตรวจวินิจฉัยตอไป

2.จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตาม

หลัก 3 อ.2 ส.ใหกับกลุมเสี่ยงเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูงที่คัดกรองไดจํานวน 1 วัน

5.1กลุมเสี่ยง

เบาหวาน 35 คน

เขารวมกิจกรรม 

หลังเขารวม

กิจกรรม

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมแลว เปน

กลุม ปกติ 27 คน 

กลุมเสี่ยง 8 คน 

ไดรับการวินิจฉัยเปน

เบาหวาน  0 คน

4.กลุมเสี่ยงเบาหวานที่เจาะเลือด

ปลายนิ้วหาระดับน้ําตาลในเลือด

แบบอดอาหารและน้ํา หลังเที่ยง

คืน ผลน้ําตาล มากกวา 126 

มิลลิกรัมเปอรเซ็นต นัดเจาะซ้ํา

อีกครั้ง ถายังสูง  มากกวา 126 

มิลลิกรัมเปอรเซ็นต สงตอพบ

แพทยเพื่อตรวจวินิจฉัยตอไป

  

 

  



คาอาหารกลางวัน  70 บาท จํานวน 70 คน

70 70  4,900.00 4900

5.2กลุมเสี่ยงความ

ดันโลหิตสูง 35 คน

เขารวมกิจกรรม 

หลังเขารวม

กิจกรรม

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมแลว เปน

กลุม ปกติ 7 คน 

กลุมเสี่ยง 27 คน 

ไดรับการวินิจฉัย

เปนความดันโลหิต

สูง  1 คน

คาอาหารวาง 2 มื้อๆละ 25 บาท จํานวน 70 

คน  เปนเงิน 3,500 บาท
70 70  3,500.00 3500

ควิทยากร 2 ชั่วโมงๆละ 300 บาท   เปนเงิน 

600 บาท
 600.00 600

คาจางถายเอกสารในการจัดอบรมกลุมเสี่ยง 

จํานวน 70 ชุดๆละ 10 บาท   เปนเงิน 700 บาท  700.00 700

 คาจางถายเอกสารและเขาเลมสรุปโครงการ 

จํานวน 1เลมๆละ200 บาท   เปนเงิน 200 บาท  200.00 200

รวม  27,919.25 27919.25

  

 

  



จัดอบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคมะเร็ง

เตานมและมะเร็งปากมดลูกแกสตรีวัยเจริญพันธุ

ในเขตต.รองเข็มจํานวน9หมูๆละ20คนจํานวน2

วันๆละ100คนและ80คนรวมเปน180คน

 -คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 70 บาท

(แบงเปน2รุนๆละ1วัน) จํานวน 180 คน

180 181  12,600.00 12600

1.สตรีวัยเจริญพันธุ

กลุมเปาหมายอายุ 

30-70 ป ในเขต

ตําบลรองเข็มมี

ความรูความเขาใจใน

เรื่องมะเร็งเตานม

และมะเร็งปาก

มดลูกและสามารถ

ถายทอดความรูให

ผูอื่นได

1.อายไมกลาตรวจ

 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 25 บาท

(แบงเปน2รุนๆละ1วัน) จํานวน 180 คน

180 181  9,000.00 9000

2.สตรีวัยเจริญพันธุ

กลุมเปาหมายอายุ 

30-70 ป ในเขต

ตําบลรองเข็มไดรับ

การถายทอดความรู

และทักษะในการ

ตรวจเตานมดวย

ตนเอง รอยละ 

96.74  เปาหมาย 

รอยละ 80

2.เปนคนเดิมที่เคยมารับบริการ

โครงการที 8 โครงการสตรีรวม

ใจตานภัยมะเร็งเตานมและ

มะเร็งปากมดลูกในเขตต.รอง

เข็ม อ.รองกวาง จ.แพร 

ประจําปงบประมาณ 2563



คาจางถายเอกสารคมือจํานวน180แผนๆละ5

บาท เปนเงิน900 บาท

 900.00 900

3.สตรีวัยเจริญพันธุ

กลุมเปาหมายอายุ 

30-60 ป ในเขต

ตําบลรองเข็มไดรับ

การตรวจมะเร็งปาก

มดลูก new case 

ผลงานในป 2563 

รอยละ 20.96  

เปาหมาย รอยละ 

80 ของป 

2563-2567

3.ปญหาทางเศรษฐกิจ มีอาชีพ

รับจางรายวัน ไมมีเวลามาตรวจ

คาจางถายเอกสารแผนพับจํานวน180แผนๆละ

2บาท เปนเงิน360 บาท

 360.00 360

4.สตรีวัยเจริญพันธุ

กลุมเปาหมานเขต

ตําบลรองเข็มทีผล

ตรวจผิดปกติไดรับ

การสงตอและรักษา

ไดทันตามระบบ

รอยละ100

นวัตกรรม  ควรมีการจัดทําอยาง

ตอเนื่องตามนโยบาลของ สปสช.

รวมกับสถาบันมะเร็งโดยหวังวา

ประชากรสตรีอายุ 30-60 ป จะ

ไดรับการคัดกรองภายใน 5 ป 

และไดรับความรูและทักษะใน

การตรวจเตานมดวยตนเองอยาง

ถูกตอง

คาจางถายเอกสารและเขารูปเลมสรุปโครงการ

จํานวน1เลมๆละ200บาทเปนเงิน200บาท  200.00 200

รวม  23,060.00 23060

  

   

 



1.  จัดประชุมแกนนําผูสูงอายุในแตละหมูบาน 

(กลุมติดสังคม) เพื่อการสงเสริมสุขภาพ การ

ตรวจคัดกรองสุขภาพ และใหการรักษาพยาบาล

เบื้องตน จํานวน 25 ครั้ง ในเขตพื้นที่ตําบลรอง

เข็ม (รวม 5 เดือน ๆ ละ 5 ครั้ง)

ครั้งที่ 1 หมูที่ 2    ครั้งที่ 2 หมูที่ 3    ครั้งที่ 3 

หมูที่ 4  

ครั้งที่ 4 หมูที่ 5    ครั้งที่ 5 หมูที่ 8

1.จัดประชุมแกนนํา

ผูสูงอายุในแตละ

หมูบาน เพื่อการ

สงเสริมสุขภาพการ

ตรวจคัดกรอง

สุขภาพและใหการ

รักษาพยาบาล

เบื้องตน ในเขต

พื้นที่ตําบลรองเข็ม

ผล ผูสูงอายุ ไดรับ

การคัดกรองและ

สงเสริมสุขภาพ 

รอยละ 80 และมี

ความพึงพอใจในการ

เขารวมกิจกรรมใน

ชมรมผูสูงอายุ รอย

ละ 95

1.ผูสูงอายุบางคนมีปญหาดานการ

เดินทางเขารวมกิจกรรม ตองมี

ญาติพี่นองมาสงหรือมากับเพื่อน

ผูสูงอายุดวยกัน

โครงการที่ 9 โครงการสงเสริม

สุขภาพผูสูงอายุตําบลรองเข็ม

 ประจําปงบประมาณ 2563



  คาอาหารวางจํานวน 1 มื้อ ๆ 25 บาท จํานวน

 25 คน จํานวน 25 ครั้ง เปนเงิน   15,625 บาท

625  15,625.00 15625

2.อบรมแกนนํา

ผูสูงอายุดาน

สุขภาพจิต(กลุมติด

สังคม)เพื่อเปนการ

สงเสริมสุขภาพจิต

แกแกนนําและการ

บอกตอแบบเพื่อน

ชวยเพื่อนดาน

สงเสริมสุขภาพจิต

หมูบานละ 15 คน 

รวมเปน 135 คน 

เนื่องจากมีการ

ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ( Covid-19)

ทั่งโลกและใน

ประเทศไทยจึงแบง

อบรม เปน 2 กลุมๆ

ละ 67 และ 68 คน 

 ผล การอบรม 

ผูสูงอายุ ไดรับการ

คัดกรองและ

สงเสริมสุขภาพ 

รอยละ 80 และมี

2.การประชาสัมพันธการเขารวม

ประชุมทุกๆเดือนตองใชการ

โทรศัพทนัดกลุมเปาหมายใหเขา

รวมประชุม

  

  



2. อบรมแกนนําสูงอายุดานสุขภาพจิต (กลุมติด

สังคม) เพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพจิตแกแกนนํา

และการบอกตอแบบเพื่อนชวยเพื่อน  9 

หมูบาน ๆ ละ 15 คน รวม135 คน

3.ติดตามเยี่ยมบาน

และดูแลผูสูงอายุที่

เจ็บปวย ที่สามารถ

ชวยเหลือตัวเองได

บาง (แบบติดบาน)

จํานวน 28 ราย 

และที่ไมสามารถ

ชวยเหลือตัวเองได 

(แบบติดเตียง) 16 

รายเพื่อให

คําแนะนําผูปวย

และญาติในการ

ปฏิบัติตัวและ

แนะนําญาติใหดูแล

ผูปวยอยางถูกตอง

เหมาะสม

นวัตกรรม/ความตอเนื่องของ

โครงการที่ตองการใหเกิดขึ้น

 คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท จํานวน

 135 คน เปนเงิน 9,450 บาท

135 135  9,450.00 9450

1.การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ

ผูสูงอายุตองจัดอยางตอเนื่อง

เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการสงเสริม

สุขภาพทั้งทางกายและใจตาม

ความสามารถในการประกอบ

กิจวัตรประจําวัน

  

  



  คาอาหารวาง 2 มื้อๆละ 25 บาท รวม 50 

บาท จํานวน 135 คน เปนเงิน 6,750 บาท

135 135  6,750.00 6750

2.การพัฒนาศักยภาพและ

สงเสริมดานจิตอาสาอยาง

ตอเนื่องของกลุมผูสูงอายุที่

พึ่งตนเองได ไดแก การฝกอบรม

ผูสูงอายุดานตางๆเชนโรงเรียน

ผูสูงอายุ ธนาคารความดี ธนาคาร

เวลา  การเปนคร/ูผูฝกอบรม

ใหแกเยาวชนและผูสนใจ การ

ทัศนศึกา/การศึกษาดูงาน และ

การจัดประชุมในชมรมผูสูงอายุ

ในแตละหมูบานทุกเดือนหรือ

ตามความจําเปนที่เหาะสม

คาตอบแทนวิทยากรในการอบรมแกนนํา

สุขภาพจิต 6 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท 1,800 บาท  1,800.00 1800

ขอเสนอแนะ

 คาปายโครงการ 3*1 เมตร ๆ ละ 150 รวม 

450 บาท  450.00 450

1.จัดใหมีการประชุมสรุปผลการ

ดําเนินงานระหวางผูรับและผูให

การสนับสนุนงบประมาณ

คาจางถายเอกสารและเขารูปเลมสรุปโครงการ

จํานวน1เลมๆละ200บาทเปนเงิน200บาท
 200.00 200

2.จัดการประชุมและศึกษาดูงาน

แลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดทํา

แผนงานโครงการของผูรับ

สนับสนุนงบประมาณ

รวม  34,275.00 34275

  

  



จัดอบรมใหความรูเรื่องแนวทางการดําเนินงานผู

พิการตามเกณฑมาตรฐานการดําเนินงานแกผู

พิการและญาติ

1.ผูพิการและญาติ

ไดรับความรูเรื่อง

การดูแลผูพิการและ

ฟนฟูผูพิการ รอยละ

90

1.ผูพิการและญาติบางคน

เดินทางมารวมกิจกรรมลําบาก

 คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท จํานวน

 100 คน
100 110  7,000.00 7000

2.ผูพิการและญาติมี

สภาวะทางจิตใจที่ดี

และอุในสังคมได

ปกติ รอยละ90

2.ผูพิการและญาติบางคนยังไม

เห็นความสําคัญของการเขารวม

กิจกรรม

  คาอาหารวาง 2 มื้อๆละ 25 บาท รวม 50 

บาท จํานวน 100 คน

100 110  5,000.00 5000

3.ผูพิการไดรับการ

สงตอดานสุขภาพ

ตามแนวทางของ

กระทรวง

สาธารณสุข รอยละ

100

นวัตกรรม

คาตอบแทนวิทยากรในการอบรม2 ชั่วโมง ๆ ละ

 300 บาท  600.00 600

1.สรางแกนนําผูพิการในแตละ

หมูบานใหเพิ่มขึ้นเพื่อชวยกันดูแล

ผูพิการใหครอบคลุม

คาจางถายเอกสารและเขารูปเลมสรุปโครงการ

จํานวน1เลมๆละ200บาทเปนเงิน200บาท  200.00 200

2.โครงการอบรมฟนฟูความรูแก

ผูพิการและญาติในการดูแล

ตนเองควรมีอยางตอเนื่องทุกป

รวม  12,800.00 12800

โครงการที่ 10 โครงการสานรัก

 สานสัมพันธ ผูพิการและญาติ

 ต.รองเข็ม อ.รองกวาง จ.แพร

 ป 2563



จัดอบรมฟนฟูความรูและทักษะที่จําเปนเรงดวน

 ทันตอสถานการณ ใหอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน (อสม.) ที่เคยผานการอบรม

มาแลว จํานวน 92 คน (จาก อสม.ทั้งหมด 132

 คน) รวมระยะเวลา จํานวน 3 วัน

เนื่องจากสถานการณการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 ( COVID-19) จึงมีการอบรม/

ประชุมกันหลายโครงการ ทําใหมี

การจองหองประชุมลวงหนา

ซับซอนกัน ทําใหการอบรมเวน

วันคือ วันที่ 3,5 และ 6 สิงหาคม

 2563

โครงการที่ 11 โครงการอบรม

ฟนฟู “อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน” 

(อสม.) ตําบลรองเข็ม อําเภอ

รองกวาง จังหวัดแพร 

ปงบประมาณ 2563



  คาอาหารกลางวัน 3 มื้อ ๆ ละ 70 บาท 

จํานวน 92 คน

92 276  19,320.00 19320

จัดอบรมฟนฟู

ความรูและทักษะที่

จําเปนเรงดวน ทัน

ตอเหตุการณให

อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจํา

หมูบาน(อสม.)ที่เคย

ผานการอบรม

มาแลว จํานวน 92 

คน ( จากอสม.

ทั้งหมด 132 คน )  

ระยะเวลาจํานวน 3

 วัน   จัดอบรม ณ 

หองประชุมผานาง

คอย โรงพยาบาล

รองกวาง 

ระยะเวลา

ดําเนินการจัดอบรม

 จํานวน 3 วัน วันที่

 3,5 และ 6 

สิงหาคม 2563

นวัตกรรม/ความตอเนื่องของ

โครงการที่ตองการใหเกิดขึ้น

  

 

 

  

  

 



คาอาหารวาง 6 มื้อๆละ 25 บาท จํานวน 92 คน

92 276  13,800.00 13800

1.ผูเขารับการอบรม

 คือ อสม.ครบทั้ง 

92 คน คิดเปน รอย

ละ 100

อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน(อสม.) เปนบุคคลากรที่

ปฏิบัติงานในชุมชน/หมูบานดาน

สาธารณสุข จึงจําเปนตองไดรับ

การพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูน

ความรู ความสามารถดานตางๆ

อยางตอเนื่องทังการสงเสริม

สุขภาพ การปองกันโรคและการ

ฟนฟูสุขภาพ เพื่อใหทันเหตุการณ

จากโรคภัยในปจจุบัน

คาตอบแทนวิทยากร 18 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท

 5,400.00 5400

2.ผูเขารับอบรม 

ไดรับเอกสาร

ประกอบการอบรม

ครบทุกคน คิดเปน 

รอยละ 100

ขอเสนอแนะ

 คาปายโครงการ3*1 เมตร ๆ ละ 150 บาท รวม

 450 บาท

 450.00 450

3.ผูเขารับอบรมมี

ความพึงพอใจ รอย

ละ 100

การจัดอบรมภารทฤษฎ+ีฝกฏิบัติ

คงไมเพียงพอ นาจะจัดใหมี

การศึกษาดูงานจากตางพื้นที่ รวม

แลกเปลียนเรียนรู เพื่อให อสม.

ไดรับการเพิ่มพูนความรู ทักษะ 

และนวตกรรมที่จะเปนตัวอยาง

ในการพัฒนางานสาธารณสุขมูล

ฐานในชุมชน/หมูบานของตนเอง

ตอไป

  

 

 

  

  

 



 คาเอกสารประกอบการอบรม 92 ชุด ๆ ละ 40

 บาท

 3,680.00 3680

4.ผูเขารับการอบรม

ทําแบบสอบถาม

หลังการอบรม ผาน

เกณฑระดับมากขึ้น

ไปรอยละ 100    

กอนการอบรม     

ไดคะแนนระดับ

ปานกลาง (รอยละ 

40-59 ) จํานวน 16

 คน คิดเปน รอยละ

 17.39 ไดคะแนน

ระดับมาก (รอยละ 

60-79 ) จํานวน 63

 คน คิดเปน รอยละ

 68.48 ไดคะแนน

ระดับมากที่สุด 

(รอยละ 80-100 ) 

จํานวน 13 คน คิด

เปน รอยละ 14.13 

 หลังการอบรม  ได

คะแนนระดับมาก 

(รอยละ 60-79 ) 

จํานวน 68 คน คิด

เปน รอยละ 73.91 

รวม  42,650.00

  

 

 

  

  

 



อบรมผูปวยไตวายเรื้อรังระยะที่4 และ5เรื่อง

การปฏิบัติตนที่ถูกตองเหมาะสมเพื่อชลอความ

เสื่อมของไต และการเขาถึงการบําบัดทดแทนไต

คาอาหารวาง 60 คน คนละ 25 บาท  1,500.00

คาวิทยากร 300 บาท จํานวน 3 ชม  900.00

รวม  2,400.00

1.อบรมใหความรูการชวยฟนคืนชีพขั้นสูง

ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติอบรม 2 รุนๆละ 35 

คน  รุนละครึ่งวัน

คาอาหารวาง 70 คนละ 25 บาท 70  1,750.00

คาวิทยากรบรรยาย 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท  2,400.00

คาวิทยากรฐานปฏิบัติจํานวน 1.5 ชั่วโมงชั่วโมง

ละ 200บาท จํานวน 4 คน
 2,400.00

2.อบรมใหความรูการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน

แกเจาหนาที่ในโรงพยาบาล  100%อบรม 2 

รุนๆละ 55 คน  รุนละครึ่งวัน

คาอาหารวาง 110 คนละ 25 บาท  2,750.00

คาวิทยากรบรรยาย 1 ชั่วโมงๆละ 300 บาท  600.00

คาวิทยากรฐานปฏิบัติจํานวน 2 ชั่วโมงชั่วโมงละ

 200  บาท จํานวน 4 คน
 3,200.00

รวม  13,100.00

ขอยกเลิก จัดโครงการไมไดอยู

ในชวงการโควิด-19

ขอยกเลิก จัดโครงการไมไดอยู

ในชวงการโควิด-19

โครงการที่ 12 โครงการ

พัฒนาศักยภาพการดูแล

ตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรัง

ระยะสุดทายเพื่อเตรียมรับ

การบําบัดทดแทนไตเขต

อําเภอรองกวาง

โครงการที่ 13 โครงการพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพสาขา

โรคหัวใจ



1.พัฒนาทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ

แกเจาหนาที่  2รุนๆละ99 คน

คาอาหารวางและเครื่องดื่มจํานวน 198 คนๆละ

25บาท
 4,950.00

คาตอบแทนวิทยากร6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท  3,600.00

2.พัฒนาชองทางการสื่อสารและสื่อสําหรับ

ผูใหญและผูมีความความรอบรูต่ํา

จัดซื้อโทรทัศน ขนาด 32 นิ้วจํานวน 1 เครื่อง  9,000.00 8400

รวม  17,550.00

1.การปฐมนิเทศเจาหนาที่ใหม

คาอาหารวาง 20 คนๆละ 25 บาท 20  500.00

2.โครงการอบรม"รักษชุมชน รักษสิ่งแวดลอม 

สรางพลัง สรางผลงาน"โดย อบรม จํานวน 3 

ครั้ง ๆละ 50 คน

คาอาหารวาง คนละ 50 บาท จํานวน 150 คน 150 110  7,500.00 5500 รอยละ 73.33

คาอาหารกลางวัน คนละ 70 บาท จํานวน 150 

คน
150 110  10,500.00 7700

รอยละ 73.33

คาวิทยากร จํานวน 7 ชั่วโมงๆละ 600 บาท*3 

วัน
 12,600.00 12600

คาปายไวนิลโครงการ  450.00 450

3.โครงการกิจกรรม "รักษโรงบาล สรางพลัง 

สรางผลงาน"

คาอาหารวาง คนละ 25 บาท จํานวน 100 คน  2,500.00

4.นําเสนอผลปฏิบัติงานดวย Service profile

คาอาหารวาง 40 คนๆละ 25 บาท จํานวน 2 

ครั้ง
40  2,000.00 2000

รอยละ 100

โครงการที่ 14โครงการพัฒนา

โรงพยาบาลองคกรรอบรูดาน

สุขภาพ  ป 2563

โครงการที่ 15โครงการ ผลิต

และพัฒนากําลังคนดาน

สุขภาพสูความเปนมืออาชีพ



5.นําเสนอผลปฏิบัติงานดวย SAR

คาอาหารวาง 30 คนๆละ 25 บาท จํานวน 2 

ครั้ง
30  1,500.00 1500

รอยละ 100

6.กิจกรรม CQI พัฒนางาน พัฒนาคน

คาอาหารวาง 30 คนๆละ 25 บาท จํานวน 2 

ครั้ง
 1,500.00

คาตอบแทนกรรมการวิพากษ 3 คน*300บาท*2

รุน
 1,800.00

รวม  40,850.00

ตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรียในน้ําดื่ม โดยใชชุด

ตรวจสอบ

โคลิฟอรมแบคทีเรีย (อ11) จํานวน 4 ชุด ชุดละ

 650 บาท
 2,600.00 2600

ตรวจสอบการปนเปอนภาชนะสัมผัสอาหารและ

มือผูสัมผัส

โดยใชชุดตรวจสอบโคลิฟอรมแบคทีเรีย  (อ13) 

จํานวน2 ชุด ชุดละ 1,300 บาท
 2,600.00 2600

รวม  5,200.00

พัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบงานดูแลตอเนื่อง

ระยะยาวในเครือขายอําเภอรองกวางในการ

จัดการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคล

อื่นที่มีภาวะพึ่งพิงรายกรณี จํานวน 20 คน เปน

เวลา 1วัน

คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มคนละ 120 

บาท จํานวน 20 คน *1 วัน
20 22  2,400.00 2400

รอยละ 110

คาสมนาคุณวิทยากร  6 ชั่วโมงๆ 300 บาท  1,800.00 1800

  

โครงการที่ 16โครงการพัฒนา

งานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย 

และงานสุขาภิบาลอาหาร 

ปงบประมาณ 2563

โครงการที่ 17โครงการพัฒนา

ระบบการดูแลระยะยาว  รพ.

รองกวาง



คาถายเอกสารแบบประเมินคุณภาพชีวิตชุดละ 2

 บาท จํานวน 525 คนๆละ 2 ชุด
 2,100.00 2100

รวม  6,300.00 6300

 

  



 อบรมความรูเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง

องคกร

คาอาหารวาง คนละ 25 บาท จํานวน 36 คน 36 คน  900.00

คาอาหารวาง คนละ 25 บาท จํานวน 36 คน 36 คน  900.00

รวม  1,800.00

ขอยกเลิก จัดโครงการไมไดอยู

ในชวงการโควิด-19

โครงการที่ 18 โครงการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน

ความเสี่ยงความปลอดภัย

ประจําป 2563



ตั้งไว ผลงาน ตามโครงการ ใชจริง

1.การสงเสริมทันตสุขภาพทุกกลุมวัย กลุมหญิง

ตั้งครรภ

ชุดสาธิตการดูแลสุขภาพชองปาก ชุดละ 10 บาท

 จํานวน 200 ชุด
 2,000.00

2000

2.การสงเสริมทันตสุขภาพทุกกลุมวัย กลุมวัย 0-5

 ป

ชุดสาธิตการดูแลสุขภาพชองปาก  จํานวน 800 

ชุด ชุดละ 10 บาท
 8,000.00

8000

3.การสงเสริมทันตสุขภาพทุกกลุมวัย กลุมวัย 

6-14 ป

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรียนรูการดําเนินงาน

โครงการ "เด็กแพรไรฟนผุสุขภาพดี สูงดี สมสวน

และปลอดโรค"

คาอาหารวาง คนละ 50 บาท จํานวน 46 คน  2,300.00 2300

คาอาหารกลางวัน คนละ 70 บาท จํานวน 46 คน
 3,220.00

3220

คาจางจัดบูทนิทรรศการ บูทละ 2,000 บาท  

จํานวน 12 บูท
 24,000.00

24000

4.การสงเสริมทันตสุขภาพทุกกลุมวัย กลุมวัย

สูงอายุ

สรุปผลการดําเนินงานโครงการคปสอ..ในปงบ 2563

โครงการ  กิจกรรม
คาเปาหมาย งบประมาณ(บาท)

การบรรลุตัวชี้วัด ปญหา/อุปสรรค

โครงการที่ 1โครงการ

สงเสริมทันตสุขภาพทุก

กลุมวัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563

คปสอ.รองกวาง อําเภอ

รองกวาง จังหวัดแพร



ชุดสาธิตการดูแลสุขภาพชองปาก ชุดละ 25 บาท

 จํานวน 50 ชุด
 1,250.00

1250

5.การสงเสริมทันตสุขภาพทุกกลุมวัย การพัฒนา

ศักยภาพเจาหนาที่ รพสต.ดานทันตสาธารณสุข

ประชุมการชี้แจง วางแผนและสรุปผล การ

ดําเนินงานทันตสาธารณสุข อ.รองกวาง

คาอาหารวาง จํานวน 2 วัน จํานวน 13 คนๆละ 

25 บาท
 650.00

รวม  41,420.00 40770

1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจคัดกรอง

พัฒนาการเด็กโดยใชแบบการเฝาระวังและ

สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)

คาอาหารกลางวัน จํานวน 20 คนๆละ 70 บาท 20  1,400.00 1400

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 20 คนๆละ 

25 บาท จํานวน 2 มื้อ
20  1,000.00

1000

คาจางถายเอกสารในการอบรม จํานวน 20 ชุดๆ

ละ 10 บาท
 200.00

200

คาตอบแทนวิทยากร  6 ชั่วโมงๆละ 300 บาท  1,800.00 1800

2.จัดประชุมเรื่องการดําเนินงานพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยตามมาตรฐานงานแมและเด็ก

คาอาหารกลางวัน จํานวน 30 คนๆละ 70 บาท
30  2,100.00

ขอยกเลิก จัดโครงการไมไดอยูในชวง
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คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 30 คนๆละ 

25 บาท จํานวน 2 มื้อ
30  1,500.00

 

 

  

 

 

โครงการที่ 2  โครงการ

พัฒนางานพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย อ.รองกวาง จ.

แพร ประจําปงบประมาณ

 2563



คาจางถายเอกสารในการอบรม จํานวน30 ชุดๆ

ละ 10 บาท
 300.00

300

คาตอบแทนวิทยากร  6 ชั่วโมงๆละ 300 บาท  1,800.00

รวม  10,100.00 4700

1.อบรมฟนฟูองคความรูและชี้แจงแนวทางการ

ดําเนินงานอนามัยแมและเด็กตามเกณฑ

มาตรฐานการดําเนินงานแกคณะกรรมการ

ดําเนินงานแมและเด็ก

คาอาหารกลางวัน จํานวน 25 คนๆละ 70 บาท 25 26  1,750.00 1750

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 25 คนๆละ 

25 บาท จํานวน 2 มื้อ
25 26  1,250.00

1250

คาจางถายเอกสารในการอบรม จํานวน 25 ชุดๆ

ละ 20 บาท
 500.00

500

คาตอบแทนวิทยากร  6 ชั่วโมงๆละ 300 บาท  1,800.00 1800

2.ติดตามประเมินการดําเนินงานรพ.สต.เพื่อ

พัฒนางานอนามัยแมและเด็กแบบองครวม รพ.สต.

คาเบี้ยเลี้ยจนท.ที่ออกติดตาม จํานวน 4คนๆละ

120 บาทจํานวน 7 วัน
4*7  3,360.00

ขอยกเลิก จัดโครงการไมไดอยูในชวง

การโควิด-19

3.สรุปผลและประเมินผลการดําเนินงานจากรพ

สต.เพื่อพัฒนางานแมและเด็กแบบองครวม

คาอาหารวาง 1 มื้อๆละ 25 บาท  จํานวน 25คน 25  625.00

รวม  9,285.00 5300

   

  

 

 

โครงการที่ 3 โครงการ

พัฒนางานอนามัยแมและ

เด็กแบบองครวม อ.รอง

กวาง



จัดอบรมสามเณรใหความรูในการปฏิบัติตนเรื่อง 

อาหาร ออกกําลังกายตามวิธีพระ (3อ2ส)จํานวน 

1 วัน

1.สามเณรนักเรียนกลุมเปาหมาย

ไดรับความรูในเรื่องโภชนาการ

และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการ

บริโภคอาหาร การออกกําลังกาย

ตามวิถีพระ เกิดเจตคติและทักษะ

ในการดูแลสุขภาพที่ถูกตองปฏิบัติ

ตนเปนแบบอยางที่ดีทางดาน

สุขภาพแกครอบครัวและชุมชน

1.การลดน้ําหนักจะประบความสําเร็จ

ตองใชเวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

อยางตอเนื่องในระยะยาว ผูลดน้ําหนัก

มีความมุงมั่นตอเปาหมาย ถาไม

สามารถควบคุม ความอยาก/อารมณ/

ความรูสึกจะทําใหลมเลิกความคิดที่จะ

ลดน้ําหนัก

คาอาหารกลางวัน จํานวน 59 คนๆละ 70 บาท

59 58  4,130.00

4060

2.สามเณรนักเรียนกลุมเปาหมาย

มีสุขนิสัยในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ

ตนเองในดาน 3 อ. 2ส.

2.ผูลดน้ําหนักวึ่งเปนสามเณรนักเรียนทํา

ใหมีวิธีการออกกําลังกายที่จํากัด

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 59 คนๆละ 

25 บาท จํานวน 2 มื้อ

59 58  2,950.00

2900

3.สามเณรนักเรียนที่มีภาวะ

โภชนาการเกินไดรับการเฝาระวัง

ติดตามประเมินผลการชั่งน้ําหนัก 

วัดสวนสูงทุกสัปดาหและสามเณร

นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการสม

สวนไดรับการเฝาระวังติดตาม

ประเมินผลการชั่งน้ําหนัก วัด

สวนสูงทุกเดือน

นวตกรรมความตอเนื่อง

โครงการที่ 4 โครงการ

แกไขปญหาภาวะ

โภชนาการเกินในสามเณร

นักเรียนโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม



คาจางถายเอกสารในการอบรม จํานวน 59 ชุดๆ

ละ 10 บาท

 590.00

590

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสําหรับผูที่มี

ภาวะโภชนาการเกินซึ่งเปนกิจกรรมที่

ตอเนื่องในระยะยาวมีสวนสําคัญที่จะทํา

ใหผูลดน้ําหนักประสบผลสําเร็จและควร

มีการติดตามประเมินตนเองอยาง

ตอเนื่อง อาจจะมีกลยุทธเพื่อใหสามารถ

ปรับพฤติกรรมไดอยางตอเนื่อง เชน การ

ใชเทคโนโลยีชวย การนับกาวโดยใชแอ

พลิเคชั่นจากอุปกรณอิเล็กนิกสการเขา

กลุมลดน้ําหนักเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

เพิ่มโอกาสประสบความสําเร็จไดและ

รักษาน้ําหนักตัวที่ลดลงใหคงที่ในระยะ

ยาว

คาตอบแทนวิทยากร  6 ชั่วโมงๆละ 300 บาท  1,800.00 1800

รวม  9,470.00 9350

  



อบรมทบทวนระบบบัญชาการตอบโตภาวะฉุกเฉิน

ในสถาณการณน้ําทวม/โคลนถลมและการซอม

แผนบนโตะ

คาวิทยากรบรรยาย 2.5 ชั่วโมงๆละ 600 บาท  1,500.00

คาวิทยากรประจํากลุมปฏิบัติ 1 ชั่วโมงชั่วโมงละ

200บาทจํานวน 3 กลุม
 600.00

คาอาหารวาง 70 คนละ 25 บาท 70  1,750.00

รวม  3,850.00

1.ประชุมผูรับผิดชอบงานระบาดของแตละ รพ.สต

 เพื่อสรุปการดําเนินงาน/ปรับกระบวนการทํางาน

 /ซอมแผนบนโตะ 1 ครั้งตอป

คาอาหารวาง20 คนละ 25 บาท

25 13  500.00

325

รับผิดชอบงานระบาดของภาคี

เครื่อขาย คปสอ.รองกวางเขารวม

 13 คน คิดเปน 52%

ผูรับผิดชอบงานระบาดของภาคี

เครือขาย คปสอ.รองกวางไมสามารถมา

เขารวมประชุมไดเนื่องจากติดภารกิจ

2.การสุมสํารวจแหลงเพาะพันธุยุงลายโดยการสุม 

โดย จนท.  ไตรมาสละ 1 ครั้ง จํานวน 4 ไตรมาส

 คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่วันละ 3 คน คนละ 120 

บาท จํานวน 3 วัน
 4,320.00

3.ประเมินมาตรฐานงานระบาดวิทยา 1 ครั้งตอป

คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ วันละ 3 คน คนละ 120 

บาท จํานวน 3 วัน
 1,080.00

งบประมาณในการดําเนินการควบคุมโรคกรณี

เกิดการระบาด
 50,000.00

โครงการที่ 5 โครงการ

ฟนฟูระบบการตอบโต

ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

โครงการที่ 6   โครงการ

เสริมสรางองคความรูและ

พัฒนาศักยภาพการเฝา

ระวังควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ

ขอยกเลิก จัดโครงการไมไดอยูในชวง
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รวม  55,900.00

1.ประชุมผูรับผิดชอบงานคบส.ของแตละ รพ.สต/

รพ./สสอ เพื่อ วางแผน/ดําเนินโครงการ

คาอาหารกลางวัน +อาหารวาง จํานวน 20 คนๆ

ละ120 บาท
20  2,400.00

เอกสารเยี่ยมบาน 18 รพ.สต.ๆละ 10 ชุดๆละ 2 

บาท
 360.00

คาเบี้ยเลี้ยงออกสุมราน 5 คนๆละ 120 บาท เปน

เวลา 10 วัน
 6,000.00

2.ประชุมผูรับผิดชอบงานคบส.ของแตละ รพ.สต/

รพ./สสอ เพื่อติดตามและสรุปโครงการ

คาอาหารกลางวัน +อาหารวาง จํานวน 20 คนๆ

ละ120 บาท
20  2,400.00

รวม  11,160.00

1.ประชุมผูรับผิดชอบเพื่อทําความเขาใจการ

ดําเนินงานกับภาคีเครื่อขายและรวมสรางมาตรการ

คาอาหารกลางวัน +อาหารวาง จํานวน 30 คนๆ

ละ120 บาท
30  3,600.00

คาวิทยากรบรรยาย 2 คนๆละ3 ชั่วโมงๆละ 300 

บาท
 1,800.00

2.จนท.สสอ.และจนท.รพ.สต.ติดตามการ

ดําเนินงาน ไตรมาส 2/3

คาเบี้ยเลี้ยงออกสุมราน 3 คนๆละ 120 บาท เปน

เวลา 2 วัน
 720.00

3.ประชุมผูรับผิดชอบเพื่อประเมินและสรุปผล

    

โครงการที่ 7 โครงการเฝา

ระวังการใชยาอยางสม

เหตุผลในชุมชน ( RDU 

Community )

โครงการที่ 8 โครงการ

สรางศูนยเด็กเล็กตนแบบ

ปลอดโรคมือ เทา ปาก 

ปงบประมาณ 2563 

กรณีศึกษาศุนยเด็กเล็ก

ตําบลบานเวียง

ขอยกเลิก จัดโครงการไมไดอยูในชวง
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คาอาหารกลางวัน +อาหารวาง จํานวน 30 คนๆ

ละ120 บาท
30  3,600.00

รวม  9,720.00

1.ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ

คาอาหารกลางวัน +อาหารวาง จํานวน 66 คนๆ

ละ120 บาท
66  7,920.00

คาวิทยากรบรรยาย 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท  3,600.00

คาจงเหมาถายเกสาร 66 ชุดๆละ 25 บาท กอน-

หลัง
66  3,300.00

2.ประชุมผูรับผิดชอบเพื่อทําความเขาใจการ

ดําเนินงานหลักโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย 

ผูประกอบอาหารในโรงเรียน

คาอาหารกลางวัน +อาหารวาง จํานวน 25 คนๆ

ละ120 บาท
25  3,000.00

คาวิทยากรบรรยาย 6 ชั่วโมงๆละ   300 บาท  1,800.00

3.คณะกรรมการประเมินโรงเรียน

คาเบี้ยเลี้ยง6 คนๆละ 120 บาท เปนเวลา 13 วัน
 9,360.00

ชุดทดสอบโคลิฟอรมแบทรีเรีย 46 ขวดๆละ 20  920.00

4.นําเสนอผลการดําเนินงานและแลกเปลยนเรียนรู

คาอาหารวาง จํานวน 66 คนๆละ25 บาท  1,650.00

คากรอบ+เกียรติบัตร 23 ชุดๆละ 100 บาท  2,300.00

รวม  33,850.00

  

   

  

โครงการที่ 9 โครงการ

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

อําเภอรองกวาง จังหวัด

แพร ปงบประมาณ 2563
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คาเบี้ยเลี้ยง6 คนๆละ 120 บาท เปนเวลา 12 วัน
 8,640.00

ประชุมผูรับผิดชอบเพื่อทําความเขาใจการ

ดําเนินงานบริการทันตกรรม

คาอาหารกลางวัน +อาหารวาง จํานวน 20 คนๆ

ละ120 บาท
 2,400.00

คาวิทยากรบรรยาย 5 ชั่วโมงๆละ   300 บาท  1,500.00

ประชุมผูรับผิดชอบเพื่อทําความเขาใจการ

ดําเนินงานบริการทันตกรรม

คาอาหารกลางวัน +อาหารวาง จํานวน 14 คนๆ

ละ120 บาท
 1,680.00

คาวิทยากรบรรยาย 5 ชั่วโมงๆละ   300 บาท  1,500.00

คาจงเหมาถายเกสาร 14 ชุดๆละ 20 บาท  280.00

รวม  16,000.00

ประชุมภาคีเครือขายในการดําเนินงาน

คาอาหารกลางวัน จํานวน 39 คนๆละ 70 บาท 39  2,730.00

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน  39 คนๆละ 

25 บาท จํานวน 2 มื้อ
39  1,950.00

รวม  4,680.00

จัดอบรมทบทวนแนวปฏิบัติทางคลินิกCPGs

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 25 บาท x 100 คน  2,500.00

คาวิทยากรชั่วโมงละ300 บาทx3 ชั่วโมงx 3 วัน  2,700.00

คาจัดทําเอกสารแนวปฏิบัติทางคลินิกCPGs

จํานวน20 เลม เลมละ 150 บาท
 3,000.00

คาจัดทําเอกสารแนวปฏิบัติทางคลินิกCPGs รพ.

สต จํานวน16 เลม เลมละ 100บาท
 1,600.00

โครงการที่ 12 โครงการ

พัฒนาคุณภาพการดูแล

ผูปวย คปสอ.รองกวาง ป

2563

โครงการที่ 10 โครงการ

ทันตกรรมปฐมภูมิ 

ประจําปงบประมาณ 2563

โครงการที่ 11 โครงการ

พระภิกษุสุขภาพดี วิธีพระ

 อําเภอรองกวาง จังหวัด

แพร ประจําปงบประมาณ

 2563
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รวม  9,800.00

จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการคัด

กรอง ดูแลผูปวยโรคซึมเศา โรคจิต แกเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตใน รพ.สต.เครือขาย

อําเภอรองกวางทุกแหง โดยใชแบบคัดกรองโรค

ซึมเศรา และโรคจิต ของกรมสุขภาพจิต

คาอาหารกลางวัน จํานวน 21 คนๆละ 70 บาท 21  1,470.00

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน  21 คนๆละ 

25 บาท จํานวน 2 มื้อ
21  1,050.00

2400

คาจางถายเอกสารในการประชุม จํานวน 21 

ชุดๆละ 10 บาท
 210.00

210

คาตอบแทนวิทยากร  6 ชั่วโมงๆละ 300 บาท  1,800.00 1800

จัดประชุมครูระดับประถมศึกษาที่รับผิดชอบดูแล

นักเรียนที่มีปญหา พฤติกรรมอารมณในพื้นที่

อําเภอรองกวาง โดยใชแนวทางของกรมสุขภาพจิต

คาอาหารกลางวัน จํานวน 15 คนๆละ 70 บาท 15  1,050.00 700

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน  15 คนๆละ 

25 บาท จํานวน 2 มื้อ
15  750.00

500

คาจางถายเอกสารในการประชุม จํานวน 15 

ชุดๆละ 10 บาท
 150.00

150

คาตอบแทนวิทยากร  6 ชั่วโมงๆละ 300 บาท  1,800.00 1350

รวม
 8,280.00

7110

จาย7110 144/2563(พร.

0432.9.04/15)

  

  

โครงการที่ 13  โครงการ

พัฒนาระบบบริการ

สุขภาพจิต อ.รองกวาง จ.

แพร ประจําปงบประมาณ

 2563



1.คาจางถายเอกสารสัญญาณเตือนอาการโรค

หลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ อัมพาต)และ

โรคหัวใจขาดเลือด

ขนาดกระดาษ A 4 ขนาด 120 แกรม ปริ้นสี

จํานวน 277 แผนๆละ 10 บาท เปนเงิน  2,770 

บาท

 2,770.00

2770

2.คาจางทําสมุดประจําตัวโรคเรื้อรัง 1,200 เลม

เลมละ 8  บาท
 9,600.00

9600

รวม  12,370.00 12370

1.ตรวจจอประสาทตา(Fundas camera)โดย

ผูรับผิดชอบงาน พรอมดวยจนท.เทคนิคจากรพ.

สูงเมน ตามแผนออกตรวจจอประสาทตาป 2563

คาตรวจจอประสาทตา 1,687 รายๆละ 50 บาท

รวมเปนเงิน 84,350 บาท
1732  84,350.00

84350

คาเบี้ยเลี้ยง จนท. 4 คนๆละ 120 บาท*8 วัน 

รวมเปนเงิน 3,840 บาท
7*4  3,840.00

3360

คาลงขอมูลตรวจจอประสาทตาในระบบHos-xp 

250 ราย/1 โอที จํานวนผูปวย1,687 ราย

รวมเปน 7 โอที ๆ ละ  400 บาท รวมเปนเงิน 

2,800 บาท
 2,800.00

2800

รวม  90,990.00 90510

โครงการที่ 14 โครงการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ผูปวยโรคเบาหวาน ความ

ดันโลหิตสูงที่ควบคุมโรค

ไมได

โครงการที่15  โครงการ

คัดกรองภาวะแทรกซอน

ทางตาในผูปวยเบาหวาน



ประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะการใหคําปรึกษาแบบ

สรางแรงจูงใจแบงเปน 2 รุนๆละ 35 คน

คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม  จํานวน 70 คนๆละ

 25 บาท
70  1,750.00

คาวิทยากร 3 ชั่วโมงๆละ 300 บาท จํานวน 2 รุน
 1,800.00

รวม  3,550.00

1.ดําเนินการคัดกรองคนหาผูปวยรายใหม

ประชุมผูเกี่ยวของ คาอาหารกลางวันและอาหาร

วาง จํานวน 20 คนๆละ120 บาท
20 18  2,400.00

2160

 คา X-ray เคลื่อนที่ 2000 คนๆละ 60 บาท 2000 2000  120,000.00 120000

2.สนัสนุน/พัฒนาระบบกระบวนการเฝาระวังวัณ

โรคในชุมชน

2.1 ประชุมเจาหนาที่ผูเกี่ยวของทุกหนวยบริการ

เพื่อติดตามการดําเนินงาน 4 ครั้ง /ป 20 คน
20  9,600.00

2.2การบันมึกขอมูลการคัดกรองกลุมเสี่ยงวัณโรค

โปรแกรม NTIP Online และจัดเก็บขอมูลอื่นๆ

เกี่ยวกับวัณโรค

 19,300.00

9,550

รวม  151,300.00 131710

โครงการที่  16   

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการทักษะการให

คําปรึกษาแบบสราง

แรงจูงใจ

โครงการที่  17   

โครงการสนับสนุนการ

ดําเนินงานควบคุมปองกัน

 รักษาวัณโรค ประจําป 

2563



กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมการใหบริการ

คาอาหารกลางวัน +อาหารวาง จํานวน 300 

คนๆละ120 บาท
300  36,000.00

คาวิทยากรบรรยาย 6 ชั่วโมงๆละ  600 บาท 2 รุน
 7,200.00

กิจกรรมสรางเสริมความสุขของบุคลากร

คาอาหารกลางวัน +อาหารวาง จํานวน 100 

คนๆละ120 บาท
100  12,000.00

คาวิทยากรบรรยาย 6 ชั่วโมงๆละ   300 บาท  1,800.00

กิจกรรมสานสัมพันธสูองคกรแหงความสุข

คาอาหารกลางวัน +อาหารวาง จํานวน 300 

คนๆละ120 บาท
300  36,000.00

คาวิทยากรบรรยาย 6 ชั่วโมงๆละ   300 บาท  1,800.00

รวม  94,800.00

ประชุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบLTC หนวยบริการ

คาอาหารกลางวัน +อาหารวาง จํานวน 20 คนๆ

ละ120 บาท
20  2,400.00

คาวิทยากรบรรยาย 6 ชั่วโมงๆละ  300 บาท  1,800.00

ประชุมเจาหนาที่ พื้นที่ที่มีผลงานผลงานวิชาการ

และรวมวางแผนดําเนินการ

คาอาหารกลางวัน +อาหารวาง จํานวน 20 คนๆ

ละ120 บาท
20  2,400.00

ดําเนินกิจกรรมแนวทางและนํานวตกรรมไปใชใน

พื้นที่

คาอุปกรณ นวตกรรมเสียงเรียก เตือนรัก ชิ้นละ 

2500 บาท 8 ชิ้น
 20,000.00

โครงการที่  18   

โครงการพัฒนาบุคคลากร

สาธารณสุขรองกวางสู

องคกรแหงความสุข

โครงการที่  19   

โครงการมุงเปา ตอยอด 

ติดตาม งานวิชาการ 

ปงบประมาณ2563 คป

สอ.รองกวาง จังหวัดแพร
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ประชุมเจาหนาที่ติดตาม หนวยบริการพัฒนา ตอ

ยอด

คาอาหารกลางวัน +อาหารวาง จํานวน 20 คนๆ

ละ120 บาท
20  2,400.00

คาจัดทําโปสเตอรนําเสนอผลงานจังหวัด  5,000.00

ประชุม วิเคราะหถอดบทเรียน นวัตกรรม

คาอาหารกลางวัน +อาหารวาง จํานวน20 คนๆ

ละ120 บาท 2 ครั้ง
 4,800.00

รวม  38,800.00

เตรียมพรอมรับการเยี่ยมหลังการรับรอง 1 ครั้ง

คาอาหารกลางวัน จํานวน 50 คนๆละ 70 บาท  3,500.00

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน  50 คนๆละ 

25 บาท จํานวน 2 มื้อ
 2,500.00

คาธรรมเนียมเยี่ยมหลังการรับรอง  18,000.00

รวม  24,000.00

     

  

  

 

 

โครงการ ที่ 20 โครงการ

พัฒนาและรับรอง

คุณภาพตามมาตรฐาน 

(HA) สําหรับ

สถานพยาบาล ประจําป 

2563
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กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง เพื่อติดตามการ

ดําเนินงานดานการบริหาร การเงินการบัญชี 

ควบคุมภายใน

คาเดินทางไปราชการ 6 คนๆละ 120 บาท เปน

เวลา 5 วัน  2 ครั้ง
 7,200.00

กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง เพื่อติดตามการ

ดําเนินงานติดตามนโยบายและตัวชี้วัดตางๆ

คาเดินทางไปราชการ 6 คนๆละ 120 บาท เปน

เวลา 5 วัน  2 ครั้ง
 7,200.00

กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง เพื่อติดตามการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานดูแลผูมีภาวะพึ่งพิงของ

หนวยบริการ

คาเดินทางไปราชการ 4 คนๆละ 120 บาท เปน

เวลา 5 วัน
 2,400.00

รวม  16,800.00

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู ทักษะ 

การบริหารจัดการระบขอมูล 43 แฟม

คาอาหารกลางวัน +อาหารวาง จํานวน 38 คนๆ

ละ120 บาท
38 32  4,560.00

3840

รอยละ 84.21

คาวิทยากรบรรยาย 6 ชั่วโมงๆละ   300 บาท  1,800.00 1800(13)

ประชุมเชิงปฏิบัติการรการพัฒนาความรู ทักษะ 

การบันทึกขอมูงสารสนเทศดานสาธารณสุข

คาอาหารกลางวัน +อาหารวาง จํานวน 38 คนๆ

ละ120 บาท
38  4,560.00

คาวิทยากรบรรยาย 6 ชั่วโมงๆละ   300 บาท  1,800.00

โครงการที่  21   โครงการ

เสริมพลังการปฏิบัติงาน

เครือขายหนวยบริการ

สุขภาพรองกวาง 

ปงบประมาณ2563 คป

สอ.รองกวาง อําเภอรอง

กวาง จังหวัดแพร

โครงการที่  22   

โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ปงบประมาณ

2563 คปสอ.รองกวาง 

จังหวัดแพร
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ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดําเนินงาน

สารสนเทศดานสาธารณสุข

คาอาหารกลางวัน +อาหารวาง จํานวน 38 คนๆ

ละ120 บาท
38  4,560.00

คาวิทยากรบรรยาย 6 ชั่วโมงๆละ   300 บาท  1,800.00

รวม  19,080.00

ประชุมทีมและผูรับผิดชอบแตละหนวยงานและ

รวมวางแผน

คาอาหารกลางวัน จํานวน 25 คนๆละ 70 บาท 25 25  1,750.00 1750 รอยละ 100

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน  25 คนๆละ 

25 บาท จํานวน 2 มื้อ
25 25  1,250.00

1250

คาแบบประเมิน 3อ2ส. 3750*2 บาท  7,500.00 7500

ประชุมวิเคราะขอมูลของหนวยงาน

คาอาหารกลางวัน จํานวน 25 คนๆละ 70 บาท 25  1,750.00

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน  25 คนๆละ 

25 บาท จํานวน 2 มื้อ
25  1,250.00

ประชุมอภิปรายผลการศึกษา

คาอาหารกลางวัน จํานวน 25 คนๆละ 70 บาท 25  1,750.00

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน  25 คนๆละ 

25 บาท จํานวน 2 มื้อ
25  1,250.00

ประชุมวางแผนดําเนินงาน ตอยอดการศึกษา

คาอาหารกลางวัน จํานวน 25 คนๆละ 70 บาท 25  1,750.00

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน  25 คนๆละ 

25 บาท จํานวน 2 มื้อ
25  1,250.00

รวม  19,500.00

     

 

  

โครงการสรางพลังสราง

คน คปสอ.รองกวางสู

ความเปนเลิศทางวิชาการ

 ป 1 ปงบประมาณ 2563
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1.วิเคราะหสถานการณสุขภาพ ศึกษา/เตรียม

ขอมูลพื้นฐานสําหรับจัดทําแผน

1.ความไมชัดเจนในนโยบายของ

กระทรวงที่ไมประกาศอยางเปนทางการ

ประชุมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรูและ

นําเสนอผลการดําเนินงานในพท.บริการ

รอยละ100 2.ปญหารดานความไมเพียงพอของ

งบประมาณที่จะดําเนินการ

คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน  35 

คนๆละ120 บาท

35 35  4,200.00

4200

เสนอแนะ 1.ที่ประชุมเห็นชอบรวมกัน

ในการจัดกิจกรรม แผนงาน โครงการที่

ไมตองใชงบประมาณหรือใชงบประมาณ

ใหนอยที่สุดอยางมีประสิทธิภาพ

ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทําแผนรางยุทธศาสตร

และรางแผนปฎิบัติการ

2.ในระดับ รพ.สต.ใหเขียนขอ

งบประมาณจากกองทุนหลักประกัน

สุขภาพตําบล

คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน  30 

คนๆละ120 บาท

30 20  3,600.00

2400

รอยละ 66.67 1.ความไมชัดเจนในนโยบายของ

กระทรวงที่ไมประกาศอยางเปนทางการ

2.จัดทําแผนยุทธศาสตรแบบมีสวนรวม

2.ปญหารดานความไมเพียงพอของ

งบประมาณที่จะดําเนินการ

ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตรสุขภาพ

เสนอแนะ ที่ประชุมเห็นชอบรวมกันใน

การจัดกิจกรรม แผนงาน โครงการที่ไม

ตองใชงบประมาณหรือใชงบประมาณ

ใหนอยที่สุดอยางมีประสิทธิภาพ

คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 50 

คนๆละ120 บาท

50 45  6,000.00

5400

รอยละ90 1.ความไมชัดเจนในนโยบายของ

กระทรวงที่ไมประกาศอยางเปนทางการ

โครงการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรสุขภาพ คป

สอ.รองกวาง 

ปงบประมาณ 2563



3.ถายทอดนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน

2.ปญหารดานความไมเพียงพอของ

งบประมาณที่จะดําเนินการ

ประชุมชี้แจงเพื่อถายทอดนโยบายและแผนการ /

โครงการ

เสนอแนะ 1.ที่ประชุมเห็นชอบรวมกัน

ในการจัดกิจกรรม แผนงาน โครงการที่

ไมตองใชงบประมาณหรือใชงบประมาณ

ใหนอยที่สุดอยางมีประสิทธิภาพ

คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน35 

คนๆละ120 บาท

35  4,200.00

2.ในระดับ รพ.สต.ใหเขียนขอ

งบประมาณจากกองทุนหลักประกัน

สุขภาพตําบล

รวม
 18,000.00

3.กิจกรรมบางกิจกรรมใหเปนการ

ดําเนินการระดับคปสอ.

 

 

 



ประภัสสร กอนแกว รุงกิจ  ปนใจ

วีรชัย  จิตประสาร
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